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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
--------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาสับปะรด 
2. โครงการวิจัย   : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพ้ืนที่เกษตรกร 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)    : ทดสอบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

จังหวัดอุทัยธานี 
        Testing fertilizer and Developing Pineapple in agriculture at  

   Uthaitani Province 
4. คณะผู้ด าเนินงาน    
  หัวหน้าการทดลอง  นายละเอียด ปั้นสุข สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
  ผู้ร่วมงาน             นางจนัทนา  ใจจิตร สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 

               นายศักดิ์ดา   เสือประสงค์ 
               นายอ านาจ     จนัทร์กลิ่น 

สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 

               นางอาภรณ์    ภาคภูมิ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
5. บทคัดย่อ  
  ท าการทดสอบการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการไถกลบซากต้นสับปะรดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดร่วมกับเกษตรกร ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ระหว่าง ปี 2554 - 2556 
ด าเนินงาน 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกรเป็นวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และกรรมวิธีทดสอบโดยการไถ
กลบซากต้นสับปะรดและใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ด าเนินการทดสอบ 2 ปี การผลิตโดยในปีการผลิตที่ 1 
(2554/2555) ปริมาณน้ าฝนค่อนข้างดีและสม่ าเสมอมีปริมาณน้ าฝนร่วม 1,653.3 มม. จ านวนวันฝนตก 134 วัน 
การกระจ่ายตัวของฝนค่อนข้างดี ท าให้ผลผลิตสับปะรดทั้ง 2 กรรมวิธีได้ผลผลิตค่อนข้างสูงโดยกรรมวิธีเกษตรกร
ได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 6,200 - 10,900 กก./ไร่ หรือเฉลี่ย 8,659 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 
7,500 - 10,900 กก./ไร่ หรือเฉลี่ย 9,456 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 9.25 เปอร์เซ็นต์ ในปีการผลิตที่ 2 (ปี 
2555/2556) มีปริมาณน้ าฝนร่วม 1,105.9 มม. จ านวนวันฝนตก 127 วัน ซึ่งปริมาณน้ าฝนในปี 2555 น้อยกว่าใน
ปี 2554 ซึ่งท าให้ผลผลิตสับปะรดลดลงเล็กน้อยซึ่งผลผลิตสับปะรดในกรรมวิธีเกษตรกรอยู่ระหว่าง 6,000 - 7,000 
กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 5,000 - 10,100 กก./ไร่ หรือเฉลี่ย 8,255 กก./ไร่ซึ่งผลผลิตใน
กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 25.49 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 2 ปี การผลิตพบว่า ผลผลิตสับปะรด
กรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 8,856 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร 7,619 กก./ไร่ ซึ่งผลผลิตในกรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 
16.23 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิในกรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 12,740 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร 10,804 บาท/ไร่ ซึ่ง
กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 17.92 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่า กรรมวิธี
ทดสอบปีมีค่าเท่ากับ 1.77 และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า 1.75 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธียังมีความเสี่ยงในการผลิต  
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ABSTRACT 
  The process began by applying the fertilizer accordingly, referring to the analysis 
of the soil, and combine with plowing over the scrap of pineapple trees. This will give the 
extremely fertilizing of the pineapple. This test took place at Tambon Jao Wat, district of Ban 
Rai, Uthaitani, in 2554-2556. 2 practices were proceeded in this test. One is observing the 
average pineapple production of generally agriculture of pineapple at the end of the season. 
Two is observing the average pineapple production, by following the fertilizing procedure and 
plowing, at the end of the season. However, the test took 2 years long. In the first year (2554-
2555), the amount of rain was decent and stable. The amount of rain water estimated was 
1,653.3 mm in 134 days. Fortunately, this led to the great success in pineapple production in 
both practices. The generally agriculturists produced between 6,200-10,900 kg/rai  or in average 
of 8,659 kg/rai The second practice (plowing and fertilizing) produced 7,500-10,900 kg/rai. or in 
average of 9,456 kg/rai, which is about 9.25% higher. In the second year (2555-2556), the 
amount of rain water estimated was 1,105.9 mm in 127 days. The amount of rain in 2555 is less 
than in 2554. This caused a slightly decrease in the production. Practice 1 produced 6,000-7,000 
kg/rai Practice 2 produced 5,000-10,100 kg/rai  or the average of 8,255 kg/rai. However, the 
pineapple production of practice 2 is also 25.49% higher. After analyzing the average of both 
years of developing pineapple, the test fertilizing procedure produced 8,856 kg/rai and general 
agriculturists produced 7,619 kg/rai This gives the difference of 16.23%. The net profit of practice 
2 is 12,740 baht/rai. and 10,804 baht/rai for practice 1. The difference shows 17.92 %. And 
finally, after analyzing the entire profit in the investment (BCR), the test fertilizer has the value 
of 1.77 and the general agriculture has the value of 1.75. This concludes that both practices 
have the risk of producing pineapple. 
6. ค าน า 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสับปะรดรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก จาก
ข้อมูลการปลูกสับปะรด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549) พบว่าสับปะรดและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออก
กว่า 18,000  ล้านบาท   ตลาดรับซื้อผลผลิตสับปะรดที่เกษตรกรผลิตได้ในแต่ละปี ซึ่งมีพ้ืนที่การผลิตรวมกันกว่า 
556,725  ไร่ แต่กลับพบว่าผลผลิตเฉลี่ย 4.13 ตัน/ไร่ เท่านั้น  เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
ของกรมวิชาการเกษตรหลายๆด้านได้ถูกน าไปปรับใช้ในการผลิตสับปะรดโดยโรงงานผู้รับซื้อ และลูกไร่ของโรงงาน 
(contact farmer) ค่อนข้างชัดเจน แต่เมื่อเทียบสัดส่วนพื้นที่ปลูกสับปะรดทั่วประเทศแล้ว กลับพบว่ายังมีสัดส่วน
ที่ต่ าประมาณ 10% เท่านั้นเมื่อเทียบกับพ้ืนที่การผลิตสับปะรดทั้งหมด พ้ืนที่ผลิตสับปะรดที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย ยังน าเทคโนโลยีไปปรับใช้น้อยหรือไม่ได้น าไปใช้เลย   

 ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรจะปลูกสับปะรดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน หลังเก็บเกี่ยว
สับปะรดแล้วจะใช้รถแทรกเตอร์ดันเศษซากต้นสับปะรดไปกองรวมกันเพ่ือเผาท าลาย ก่อนที่จะเตรีมดินปลูกใหม่
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ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันเป็นเวลานานกว่า 20 ปีมีผลท าให้คุณสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูก
สับปะรด เสื่อมประสิทธิภาพลง ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูงขึ้น และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หากไม่นับ
รวมต้นทุนค่าวัสดุ ในส่วนของค่าหน่อพันธุ์ที่ใช้เป็นวัสดุปลูกแล้ว จะเห็นได้ว่าปุ๋ยเคมีเป็นต้นทุนหลักท่ีส าคัญในการ
ผลิตสับปะรดของเกษตรกรในการผลิตสับปะรดแต่ละรุ่นเกษตรกรต้องเสียเงินค่าปุ๋ยเคมีระหว่าง 5,000-6,000 บาท/
ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วนระหว่าง 62-70  เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณของต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตสับปะรดทั้งหมด 

 ดังนั้นการแก้ปัญหาการปลูกสับปะรดของเกษตรกร โดยการน าเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สามารถ
แก้ปัญหา และยกระดับมาตรฐานการผลิตสับปะรด โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้
ปุ๋ยเคมีที่ดีและมีประสิทธิภาพ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการให้น้ าเพ่ือ
กระจายผลผลิตให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี น าไปทดสอบและปรับใช้ในพ้ืนที่ โดยให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมายมีส่วนร่วม (Farmer Participartory Research) ในการด าเนินงานทดสอบเปรียบเทียบในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินงาน เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตและกระบวนการผลิตด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ท าให้เกษตรกรสามารถรับและน าเทคโนโลยีที่ได้ไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี    
7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. ต้นพันธุ์สับปะรด 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  13-13-21  46-0-0  และ 0-0-60 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงานโดยพิจารณาจากจังหวัด อ าเภอหรือ

ต าบลที่มีการผลิตสับปะรดมากและมีปัญหาในการผลิต 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซด์ เอกสารต่างๆ และจากเกษตรกรโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง โดยจัดล าดับขั้นตอนของการด าเนินงานเพ่ือให้ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไว้มีดังนี้ 
4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
4.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการทดลอง 
4.3 การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร ขอ้มูลดินและปริมาณน้ าฝน 
ข้อมูลด้านชีวภาพ ได้แก่ โรค แมลง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลผลิตพืช 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ โดยน าเอาข้อมูลทางกายภาพมาวิเคราะห์ร่วมกับ

ผลการทดลอง ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน สมบัติทางกายภาพของดิน และสมบัติทางเคมีของดิน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตโดยการหาค่าเฉลี่ย 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการเข้าไปด าเนินการทดลอง  รายได้ รายได้สุทธิ ต้นทุนผันแปร รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่
มีต่อวิธีการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1-4 สรุปและ
ประมวลผลงานในภาพรวม  

เวลาและสถานที่      เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2556  อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 1,688,312 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 
867,317 ไร่ มากที่สุดรองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 77,2792 ไร่  ชนิดของพืชไร่ที่ปลูกมากคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
289,376 ไร่ อ้อย  281,074 ไร่ มันส าปะหลัง 254,795 ไร่ และสับปะรด 29,349 ไร่ ส าหรับสับปะรดอ าเภอที่มี
การปลูกมากที่สุด ได้แก่ ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่  รองลงมาอ าเภอห้วยคต และ อ าเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี เป็นพ้ืนที่ปลูก สับปะรด 29,349 ไร่ พ้ืนที่ที่มีการปลูกมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอบ้านไร่ 22,391 ไร่ 
รองลงมาอ าเภอลานสัก 1,215 ไร่ ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี เป็นต าบลที่เกษตรกรปลูกสับปะรด
เป็นพืชหลักสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอนลาด ดินมีลักษณะร่วมปนทรายและลูกรัง จากการวิเคราะห์ขอมูล
ทุติยภูมิและเข้าสัมภาษณ์เกษตรพบว่า ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 4.1 ต้น/ไร่ ซึ่งมีแนวโม้มลดลง และจากการค้นหา
โจทย์วิจัย โดยใช้วิธี Card Technique และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการวิจัย (Priority setting) โดยใช้ 
Matrix Board โดยเรียงล าดับจากความส าคัญของปัญหามากจนถึงน้อยที่สุดมีดังนี้ 

 1. ผลผลิตและราคาขายไม่คงที่  
 2. ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วต้นสับปะรดไม่โต 
 3. เผาท าลายต้นสับปะรดก่อนการเตรียมดินปลูกใหม่  
 4. ต้นและผลเน่า 
 5. วัชพืช 
ทดสอบการผลิตสับปะรดในพ้ืนที่เกษตรกรต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในปีการ

ผลิตที่ 1 (พ.ศ. 2554/2555) เกษตรกร 10 ราย รายละ 1 ไร่ และในปีการผลิตที่ 2 (พ.ศ. 2555/ 2556) เกษตรกร 
10 ราย  รายละ 1 ไร่ 

ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการทดลอง จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในขั้นตอนที่ 2 ได้ร่วมวาง
แผนการทดลองกับเกษตรกรและได้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดดังนี้ 
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กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1. การเตรียมดิน 
  - เผาไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง 
2. พันธุ์ปัตตาเวีย 
  - อัตรา 7,000 - 8,000 หน่อ/ไร่ 
3. การคัดหน่อก่อนปลูก 
  - ไม่มีการคัดหน่อก่อนปลูก 
4. ระยะปลูก 
  - 70 x 50 ซม. 
5. การก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง หลังปลูกและก่อนบังคับดอก 
  - ใช้สารเคมีโปรมาซิล อัตรา 0.5 กก./ไร่ ไดยูรอน อัตรา 
0.5 กก./ไร่ อามีทีน อัตรา 0.25 กก./ไร่ ผสมน้ า 1,000 
ลิตร/ไร ่
6. ปุ๋ยเคมี (2 ครั้ง) 
  - ครั้งที่ 1 ปุ๋ยเคมีสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
  - ครั้งที่ 2 ปุ๋ยเคมีสูตร 13 - 13 - 21 อัตรา 25 กก./ไร่ 
7. ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม (4 ครั้ง) 
  - ครั้งที่ 1-2 เร่งต้น ฉีดพ่นหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ได้แก่   
แพลนโนฟิกซ์ ไซโลเทค 
8. การบังคับดอก 
  - ครั้งที่ 1-2 แคลเซียมคาร์ไบด์หยอดยอดสับปะรด เมื่ออายุ 
4-6 เดือน หยอด 2 ครั้ง ห่างกัน 3-5 วัน 
  - ครั้งที่ 3 เอทธิฟอน ฉีดพ่น 1 ครั้ง หลังหยอด แก๊ส  7 วัน  
9. การแคะจุก 
  - มีการแคะจุกหลังบังคับดอก 2-3 เดือน 

1. การเตรียมดิน 
  - ไม่เผา ปั่นหน่อ ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง 
2. พันธุ์ปัตตาเวีย 
  - อัตรา 7,000 - 8,000 หน่อ/ไร่ 
3. การคัดหน่อก่อนปลูก 
  - ไม่มีการคัดหน่อก่อนปลูก 
4. ระยะปลูก 
  - 70 x 50 ซม 
.5. การก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง หลังปลูกและก่อนบังคับดอก 
  - เหมือนเกษตรกร 
 
 
6. ปุ๋ยเคมี (3 ครั้ง) 
  - ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
7. ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม (4 ครั้ง) 
  - เหมือนเกษตรกร 
 
8. การบังคับดอก 
  - เหมือนเกษตรกร 
 
 
9. การแคะจุก 
  - เหมือนเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไว้ 
 4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
 4.2 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 
 วิธีการในการทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธีดังนี้ กรรมวิธีเกษตรกรโดยเกษตรกร

ปฏิบัติอย่างเดิมและกรรมวิธีทดสอบไถกลบซากต้นสับปะรดและใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่าง
ดินในแปลงทดสอบของเกษตรกรทั้ง 10 ราย พบว่าค่าความเป็นกรด - ด่างอยู่ระหว่าง 4.33 -6.73 ปริมาณ
อินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 0.59-2.27 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอรัสที่เห็นประโยชน์ มีค่าระหว่าง 4 - 122 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียมที่เห็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 11-54 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 1)  
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ปี 2554/2555 ได้ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรรมวิชาการเกษตร,2548) โดยจัดแบ่งกลุ่มการใส่
ปุ๋ยเคมีได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 เกษตรกร 2 ราย ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0      อัตรา 100 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0   อัตรา 25 กก./ไร่ 
            0-0-60    อัตรา 25 กก./ไร่ 
กลุ่มที่ 2 เกษตรกร 1 ราย 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21    อัตรา 100 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 25 กก./ไร่ 
            46-0-0      อัตรา 50 กก./ไร่ 
            0-0-60      อัตรา 50 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 3 เกษตรกร 4 ราย 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21    อัตรา 100 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 25 กก./ไร่ 
            46-0-0      อัตรา 50 กก./ไร่ 
            0-0-60      อัตรา 75 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 4 เกษตรกร 1 ราย 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0      อัตรา 100 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0   อัตรา 25 กก./ไร่ 
            0-0-60    อัตรา 100 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 5 เกษตรกร 2 ราย 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21     อัตรา 100 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 75 กก./ไร่ 
            46-0-0      อัตรา 25 กก./ไร่ 
            0-0-60      อัตรา 25 กก./ไร่ 

วิธีการใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อสับปะรดอายุประมาณ 1 เดือน ใส่แบบฝังกลบดิน 
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ประมาณ 1-2 เดือน ใส่ปุ๋ยบริเวณกาบใบล่างของต้น 
 ครั้งที่ 3 ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ประมาณ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยบริเวณกาบใบล่างของต้น 
  ปีการผลิตที่ 2 ปี 2555/2556 ร่วมกับเกษตรกร 10 ราย รายละ 1 ไร่ เก็บตัวอย่างดินในแปลง
ทดสอบ ทั้ง 10 ราย พบว่าค่าความเป็นกรด - ด่าง มีค่าระหว่าง 4.40-5.24  ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 
0.70-1.57 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอรัสที่เห็นประโยชน์ มีค่าระหว่าง 4 -47 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุ
โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 9 - 45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  (ตารางที่ 2) ได้ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
(กรมวิชาการเกษตร,2548) โดยจัดแบ่งกลุ่มการใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราปุ๋ยเคมีที่ใส่ดังนี้ 
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กลุ่มท่ี 1 เกษตรกร 6 ราย ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15    อัตรา  50 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0     อัตรา 100 กก./ไร่ 
            15-15-15  อัตรา 150 กก./ไร่ 
            0-0-60      อัตรา   50 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 2 เกษตรกร 1 ราย  
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15     อัตรา 50 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กก./ไร่ 
            46-0-0      อัตรา 100 กก./ไร่ 
            0-0-60      อัตรา 50 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 3 เกษตรกร 1 ราย  
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0      อัตรา 50 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0    อัตรา 100 กก./ไร่ 
            0-0-60     อัตรา 100 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 4 เกษตรกร 1 ราย  
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15      อัตรา 50 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   อัตรา 50 กก./ไร่ 
            46-0-0       อัตรา 50 กก./ไร่ 
             0-0-60      อัตรา 50 กก./ไร่ 
กลุ่มท่ี 5 เกษตรกร 1 ราย  
 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15      อัตรา 50 กก./ไร่ 
 ครั้งที่ 2-3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   อัตรา 100 กก./ไร่ 
            46-0-0       อัตรา 100 กก./ไร่ 
             0-0-60      อัตรา 50 กก./ไร่ 
ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการด าเนินงานการปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานปี 2554/2555 
ผลผลิตสับปะรดกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 9,456 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 8,659 

กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 797 กก./ไร่ คิดเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
รายได้ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 28,367 บาท/ไร่ กรรมวิธี เกษตร มีรายได้เฉลี่ย 26,277 

บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,090 บาท/ไร่ คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
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ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 17,179 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 15,733 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร1,446 บาท/ไร่ 
คิดเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 11,188 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้
สุทธิเฉลี่ย 10,544 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 644 บาท/ไร่ คิดเป็น 6 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 12) 

 
ผลการด าเนินงานปี 2555/2556 

ผลผลิตสับปะรดกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 8,255 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 6,578 กก./ไร่            
ซ่ึงกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,677 กก./ไร่ คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 30,299 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรมีรายได้เฉลี่ย 24,465 บาท/ไร่ 
ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 5,835 บาท/ไร่ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 

ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 15,967 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 13,097 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,870บาท/ไร่ 
คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 10) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 14,282 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้
สุทธิเฉลี่ย 11,368 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,914 บาท/ไร่ คิดเป็น 26 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 13) 

สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 1.77 กรรมวิธี
เกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 1.75 ทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ารายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้น
มีก าไรและมีความเสี่ยงน้อยสมควรท าการผลิตได้ (ตารางท่ี 15) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการด าเนินงานทั้ง 2 ปี การผลิตจะเห็นได้ว่าการไถกลบต้นสับปะรดในช่วงเตรียมดินนั้น 
และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินนั้น สามารถเพ่ิมผลผลิตสับปะรดได้ดังนี้  ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 2 ปี การผลิต
พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 8,856 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 7,619 กก./ไร่  ซึ่งกรรมวิธีทดสอบได้
ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,237 กก./ไร่ คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 15) 

 รายได้ เฉลี่ย 2 ปี พบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 29,313 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 
25,219 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 4,094 บาท/ไร่ คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 15) 

 ต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 2 ปี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 16,573 บาท/ไร่ กรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 14,415 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,158 บาท/ไร่   
คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 15) 
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 รายได้สุทธิ เฉลี่ย 2 ปี พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 12,740 บาท/ไร่ กรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 10,804 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,936 บาท/ไร่ คิดเป็น 
18 เปอรเ์ซ็นต์ (ตารางท่ี 15) 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีการผลิตสัปปะรดที่เหมาะสมไปปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพ่ิมผลผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพ 
 
11. ค าขอบคุณ 
 1. ขอขอบคุณเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   ที่ร่วม
ทดสอบและให้ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีที่สนับสนุน
ข้อมูล 

  2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ปฏิบัติงานการทดลองนี้
อย่างอุตสาหะท าให้ได้ผลงานนี้ออกมา 
12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร 2545 เอกสารวิชาการ เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับสับปะรดกรมวิชาการเกษตร  
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 หน้า 
กรมวิชาการเกษตร 2548 เอกสารวิชาการ ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจกรมวิชาการเกษตร  
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้า 83-85  
เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์ 2551 เอกสารวิชาการ เรื่องการจัดการศัตรูพืชเพ่ือผลิตสับปะรดคุณภาพ 

กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93 หน้า 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ 2550 แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เอกสารโรเนียว 10 หน้า 
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13. ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเคมีของดินแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2554 

เกษตรกร/รายการ 
pH 

(1:1) 
N 

(%) 
P 

(ppm.) 
K 

(ppm.) 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
เนื้อดิน 

นายนภดล  วิลาวงษ ์ 4.86 0.038 15 23 0.76 ดินร่วนปนทราย 
นายใบ  มั่นคงดี 4.77 0.035 15 20 0.71 ดินทรายปนร่วน 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 4.59 0.048 122 46 0.95 ดินร่วนปนทราย 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 4.79 0.044 6 54 0.89 ดินทรายปนร่วน 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 4.72 0.030 4 23 0.59 ดินทรายปนร่วน 
นางสาวจงรัก  วิลาวงษ์ 4.97 0.030 12 11 0.61 ดินร่วนปนทราย 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 4.61 0.040 60 50 0.79 ดินร่วนปนทราย 
นายมั่น  ช้อนใจ 4.33 0.041 86 14 0.82 ดินทรายปนร่วน 
นางประไพ  ทองอินทร์ 4.80 0.037 18 24 0.74 ดินทรายปนร่วน 
นางประทุม  สาลี 6.73 0.114 4 47 2.27 ดินทรายปนเหนียว 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเคมีของดินแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพ  การผลิตสับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2555 

เกษตรกร/รายการ 
pH 

(1:1) 
N 

(%) 
P 

(ppm.) 
K 

(ppm.) 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
เนื้อดิน 

นายนภดล  วิลาวงษ ์ 4.95 0.042 12 14 0.84 ดินร่วนปนทราย 
นายใบ  มั่นคงดี 5.24 0.070 47 9 1.39 ดินร่วนปนทราย 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 4.53 0.062 22 16 1.24 ดินทรายปนร่วน 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 4.80 0.035 26 33 0.70 ดินทรายปนร่วน 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 5.13 0.058 4 38 1.16 ดินทรายปนร่วน 
นางเนินปอ  วิลาวงษ์ 4.94 0.046 4 11 0.91 ดินร่วนปนทราย 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 4.90 0.051 18 36 1.01 ดินทรายปนร่วน 
นายมั่น  ช้อนใจ 4.40 0.063 19 10 1.27 ดินร่วนปนทราย 
นางประไพ  ทองอินทร์ 4.75 0.054 22 26 1.07 ดินร่วนปนทราย 
นางประทุม  สาลี 4.78 0.078 7 45 1.57 ดินร่วนปนทราย 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2554/2555 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 7,500 6,850 
นายใบ  มั่นคงดี 9,700 9,200 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 10,900 10,900 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 10,000 9,500 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 9,500 8,000 
นางสาวจงรัก  วิลาวงษ์ 8,100 6,200 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 10,500 10,000 
นายมั่น  ช้อนใจ 10,440 10,280 
นางประไพ  ทองอินทร์ 10,000 8,000 
นางประทุม  สาลี 7,915 7,660 

เฉลี่ย 9,456 8,659 
ผลต่าง (%) 9.20 

 
ตารางที่ 4 ผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายนภดล  วิลาวงษ ์ 7,000 6,700 
นายใบ  มั่นคงดี 5,000 - 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 9,000 7,000 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 8,645 - 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 8,500 6,000 
นางเนินปอ  วิลาวงษ์ 7,800 6,200 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 9,300 - 
นายมั่น  ช้อนใจ 10,100 7,000 
นางประไพ  ทองอินทร์ 8,905 6,567 
นางประทุม  สาลี 8,300 - 

เฉลี่ย 8,255 6,578 
ผลต่าง (%) 25.49 
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ตารางที่ 5 ผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต    
             สับปะรด จ.อุทัยธานี เฉลี่ย ปี 2554 - 2556 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2554/2555 9,456 8,659 
2555/2556 8,255 6,578 

เฉลี่ย 8,856 7,619 
ผลต่าง (%) 16.23 

 
ตารางที่ 6 รายไดแ้ปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  

   จ.อุทัยธานี   ปี 2554/2555 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายนภดล  วิลาวงษ ์ 22,500 20,550 
นายใบ  มั่นคงดี 29,100 27,600 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 32,700 32,700 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 30,000 28,500 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 28,500 24,000 
นางจงรัก  วิลาวงษ ์ 24,300 18,600 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 31,500 33,000 
นายมั่น  ช้อนใจ 31,320 30,840 
นางประไพ  ทองอินทร์ 30,000 24,000 
นางประทุม  สาลี 23,745 22,980 

เฉลี่ย 28,367 26,277 
ผลต่าง (%) 7.95 
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ตารางที่ 7 รายไดแ้ปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  
             จ.อุทัยธานี  ปี 2555/2556 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 24,500 23,450 
นายใบ  มั่นคงดี 25,000 - 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 32,400 25,200 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 30,258 - 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 29,750 21,000 
นางสาวเนินปอ  วิลาวงษ์ 40,560 32,240 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 32,550 - 
นายมั่น  ช้อนใจ 36,360 25,200 
นางประไพ  ทองอินทร์ 26,715 19,701 
นางประทุม  สาลี 2,4900 - 

เฉลี่ย 30,299 24,465 
ผลต่าง (%) 23.85 

 
 
 
ตารางที่ 8 รายได้เฉลี่ยแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  
            จ.อุทัยธานี ปี 2554 - 2556 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2554/2555 28,367 26,277 
2555/2556 30,299 24,465 

เฉลี่ย 29,333 25,371 
ผลต่าง (%) 15.61 
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ตารางที่ 9 ต้นทุนผันแปร แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   สับปะรดจ.อุทัยธานี ปี 2554/2555 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 17,132 16,500 
นายใบ  มั่นคงดี 17,162 16,952 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 14,435 13,665 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 16,385 13,532 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 17,805 18,705 
นางสาวจงรัก  วิลาวงษ์ 18,242 16,147 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 15,510 18,783 
นายมั่น  ช้อนใจ 18,469 13,359 
นางประไพ  ทองอินทร์ 19,278 17,888 
นางประทุม  สาลี 17,371 11,803 

เฉลี่ย 17,179 15,733 
ผลต่าง (%) 9.19 

 
ตารางที่ 10 ต้นทุนผันแปร แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

    สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2555/2556 
เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

นายนภดล  วิลาวงษ ์ 15,500 14,320 
นายใบ  มั่นคงดี 15,987 - 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 16,910 12,550 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 16,761 - 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 17,055 12,105 
นางเนินปอ  วิลาวงษ์ 17,500 16,000 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 13,285 - 
นายมั่น  ช้อนใจ 17,185 12,550 
นางประไพ  ทองอินทร์ 15,900 11,057 
นางประทุม  สาลี 13,590 - 

เฉลี่ย 15,967 13,097 
ผลต่าง (%) 21.91 
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ตารางที่ 11 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2554 - 2556 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2554/2555 17,179 15,733 
2555/2556 15,967 13,097 

เฉลี่ย 16,573 14,415 
ผลต่าง (%) 14.97 

 
ตารางที่ 12 รายได้สุทธิ แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  
       จ.อุทัยธานี ปี 2554/2555 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 5,368 4,050 
นายใบ  มั่นคงดี 11,938 10648 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 18,265 19,035 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 13,615 14,968 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 10,695 5,295 
นางจงรัก  วิลาวงษ ์ 6,058 2,458 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 15,990 14,217 
นายมั่น  ช้อนใจ 12,851 17,481 
นางประไพ  ทองอินทร์ 10,722 6,112 
นางประทุม  สาลี 6,374 11,177 

เฉลี่ย 11,188 10,544 
ผลต่าง (%) 6.10 
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ตารางที่ 13 รายได้สุทธิเฉลี่ยแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
     สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2555/2556 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 9,000 9,130 
นายใบ  มั่นคงดี 9,013 - 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 15,490 12,650 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 13,497 - 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 12,695 8,895 
นางเนินปอ  วิลาวงษ์ 23,060 16,240 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 18,765 - 
นายมั่น  ช้อนใจ 19,175 12,650 
นางประไพ  ทองอินทร์ 10,815 8,644 
นางประทุม  สาลี 11,310 - 

เฉลี่ย 14,282 11,368 
ผลต่าง (%) 25.63 

 

ตารางที่ 14 รายได้สุทธิเฉลี่ยแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    สับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2554 - 2556 

รายการ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
2554/2555 11,188 10,544 
2555/2556 14,282 11,368 

เฉลี่ย 12,735 10,956 
ผลต่าง (%) 16.24 

 

ตารางที่ 15 ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การผลิตสับปะรด จ.อุทัยธานี เฉลี่ย 2 ปี (2554-2556) 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธีทดสอบ 8,856 29,313 16,573 12,740 1.77 
กรรมวิธีเกษตรกร 7,619 25,219 14,415 10,804 1.75 

ราคาขายเฉลี่ย 3.31 บาท/กก. 
หมายเหตุ BCR  น้อยกว่า 1 รายได้น้อยกว่ารายจ่ายกิจกรรมท่ีจะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR เท่ากับ 1 รายได้เท่ากับรายจ่ายกิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน              
  มีความเสี่ยงในการผลิต ไม่ควรท าการผลิต 
 BCR มากกว่า 1 รายได้มากกว่ารายจ่ายกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย 
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ตารางที่ 16 คุณภาพผลผลิตสับปะรด แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
      การผลิตสับปะรดจ.อุทัยธานีปี 2554/2555 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

No.1 No.2 รวม No.1 No.2 รวม 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 88 12 100 75 25 100 
นายใบ  มั่นคงดี 98 2 100 97 3 100 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 89 11 100 78 22 100 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 97 3 100 89 11 100 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 97 3 100 96 4 100 
นางสาวจงรัก  วิลาวงษ์ 90 10 100 85 15 100 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 96 4 100 96 4 100 
นายมั่น  ช้อนใจ 100 - 100 100 - 100 
นางประไพ  ทองอินทร์ 99 1 100 76 24 100 
นางประทุม  สาลี 74 26 100 59 41 100 

เฉลี่ย 92.8 7.2 100 85.1 14.9 100 
 
ตารางที่ 17 คุณภาพผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

      การผลิตสับปะรด จ.อุทัยธานี ปี 2555/2556 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

No.1 No.2 รวม No.1 No.2 รวม 
นายนภดล  วิลาวงษ ์ 85 15 100 70 30 100 
นายใบ  มั่นคงดี 54 46 100 - - - 
นางสาวสมหญิง ช้อนใจ 19 81 100 15 85 100 
นางทองใบ หงส์เวียงจันทร์ 55 45 100 - - - 
นางปราณี หงส์เวียงจันทร์ 54 46 100 16 84 100 
นางเนินปอ  วิลาวงษ์ 75 25 100 70 30 100 
นางสาวศิริวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 15 85 100 - - - 
นายมั่น  ช้อนใจ 51 49 100 15 85 100 
นางประไพ  ทองอินทร์ 74 26 100 60 40 100 
นางประทุม  สาลี 54 46 100 - - - 

เฉลี่ย 53.6 46.4 100 41 59 100 
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ตารางที่ 18 คุณภาพผลผลิตสับปะรด แปลงทดสอบระบบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     การผลิตสับปะรด จ.อุทัยธานีปี 2554/2556 

เกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

No.1 No.2 รวม No.1 No.2 รวม 
2554/2555 92.8 7.2 100 85.1 14.9 100 
2555/2556 53.6 46.4 100 41.0 59.0 100 

เฉลี่ย 73.2 26.8 100 63.05 36.95 100 
 

 
 
ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2554 

 

                    ปริมาณน้ าฝนรวม 1,653.3 มม.         จ านวนวันที่ฝนตก 134 วัน                                                                                             
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ภาพที่ 2 ปริมาณน้ าฝน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2555 
 

                         ปริมาณน้ าฝนรวม 1,105.9 มม. 

                         จ านวนวันที่ฝนตก 127 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าฝน อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556 
 

ปริมาณน้ าฝนรวม 1263.4 มม . จ านวนวันที่ฝนตก 122 วัน 
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